
12. Škola otvorenih vrata 

OŠ Dore Pejačević Našice

„ Šume i vode- izvori ţivota“ obiljeţava:

20. oţujka - Svjetski dan zaštite šuma

21. oţujka - Dan darovitih učenika

22. oţujka – Svjetski dan voda

12. Škola otvorenih vrata
BILTEN DOGAĐANJA

20. oţujka 2015.



Uvodna aktivnost Eko tjedna i 12. Škole otvorenih

vrata bilo je svečano usvajanje i potpisivanje

Ekološkog kodeksa na Vijeću učenika koje je

održano je 17. ožujka 2015.g.

 
 

12. Škola otvorenih vrata OŠ Dore Pejačević Našice 

„ Šume i vode – izvori ţivota“, 20. oţujka 2015. godine 

Ekološki kodeks  

- Poštuj ţivotinje, pa i one najsitnije! 

- Ne bacaj smeće po školi i okolini! 

- Ne kidaj grane drveća i grmlja po školskom vrtu! 

- Posadi biljku ili drvo u svojoj okolini! 

- Nastoji bacati što manje otpatka! 

- Ne šaraj po školskom namještaju, i ne lijepi gume za ţvakanje! 

- Ako nisi gladan, podijeli uţinu s nekim.  

- Štedi papir za pisanje! 

- Kupuj biljeţnice od recikliranog papira! 

- Kupuj proizvode sa znakom „prijatelj okoline“. 

- Kad izlaziš iz učionice, ugasi svjetlo! 

- Odlaţi potrošne baterije na za to predviđena mjesta. 

- Skupljaj i dalje stari papir! 

- Podigni limenku ili papir s tla! 

- Staklene boce odlaţi u posebne kontejnere. 

- Izbjegavaj kupovinu proizvoda s mnogo ambalaţe. 

- U trgovinu ponesi svoju torbu, umjesto da kupuješ plastične vrećice! 

- Stare vrećice ponovno koristi! 

- Ne vodi psa u šetnju dječjim igralištem! 

- Koristi ekološke deterdţente i sredstva za čišćenje. 

- Obavezno nosi preobuću u školu! 

- Ako ideš autom u školu, uvijek povezi prijatelja. 

- Stvari koje ti više nisu potrebne, daj nekom kome jesu, ili ih posudi umjesto da ih kupiš! 

- Kvarove u školi koje primijetiš, javi domaru ili učitelju. 

- Upamti da je bučno i neuljudno ponašanje također oblik zagađenja okoline! 

- Svoje znanje o zaštiti čovjekove okoline prenesi na druge! 

Budi dobar primjer! 

Budi ponosan što si učenik EKO škole! 

 

Predsjednik /ca razreda:                                                                                                    Ravnateljica: 

  Inga Lah, 1.a                                                                                                       Jasminka F alamić, prof . 



• 20. ožujka 2015. godine u našoj školi održana

je 12. manifestacija Škole otvorenih vrata

koju smo posvetili ekološkoj temi „ Šume i

voda-izvori života“ s ciljem podizanja

svijesti o važnosti šume i voda te načinima

njihove zaštite.

• U realizaciji projekta sudjelovali su svi

učenici, pomagali su im učitelji, roditelji i

suradnici kojima je očuvanje šuma i voda u

zajedničkom interesu i području djelatnosti.

Radi boljeg razumjevanja o međusobnoj

povezanosti šuma i vode, učenici su u

radionicama upoznavali uloge šuma i voda

za život na zemlji, ali i načine njihove

zaštite. Rezultati rada prikazani su kao

edukativne plakate, prezentacije, brošure,

makete, didaktičke igre, slikovnice…

• Naš zajednički finalni proizvodi su Ekološki

kodeks, koji su potpisali svi članovi Vijeća

učenika, i Naše stablo na čijim su listovima

ispisane eko - poruke iz svih radionica.

• Očekujemo da će ovaj projekt izazvati

promjenu ponašanja učenika i brižniji odnos

prema prirodi u svakodnevnom životu.

Ravnateljica: Jasminka Falamić



“Listopadno drveće u mom mjestu”                                Razredni odjel  1.a

Voditelj  radionice: Ružica Belunjak

Cilj:

Prepoznati i imenovati listopadno drveće u

svom dvorištu, voćnjaku i mjestu. Navesti

plodove, proizvode od tih plodova i ostalo što

nam daje drveće. Objasniti važnost čuvanja

šuma i voćnjaka za zdravlje ljudi.

Naša poruka:

U ĈISTOJ PRIRODI RASTE 

ZDRAVO VOĆE 

ZA ZDRAVO TIJELO.

A KAKO JE TEK UKUSNO !



“Voda nije samo voda”

Voditelj  radionice: Vera Azenić

Razredni odjel: 1.b

Cilj:

Upoznati važnost vode za sva živa bića na Zemlji.

Naša poruka:

Voda nije samo voda – ona je ţivot 

za biljke, za ţivotinje, za ljude!



Naša poruka:

KAD IZAĐEŠ IZ ŠUME NEK ZA 

TOBOM OSTANU SAMO UTABANI 

TRAGOVI TVOJIH STOPALA.

“Šuma kroz godišnja doba”                                                                    Razredni odjel  1.c

Voditelj  radionice: Jadranka Jantošik

Cilj: 

Upoznati šumu kao životnu zajednicu kroz četiri 

godišnja doba s naglaskom na zaštitu šuma.



Naša poruka:

Veliki svijete, eko poruku šalje ti dijete: 

Zadatak je stvarno lak 

- voli more, šume, zrak! 

“U šetnji sa sovom i ţabom

Voditelj  radionice: Maja Martinović

Cilj: 

Naučiti koji su stanari šuma i voda te kroz 

zanimljivosti upoznati njihov život. Osvijestiti učenike 

o važnosti čuvanja šuma i voda za dobrobit svih ljudi.

Razredni odjel: 1.VU



Naša poruka:

Kakav narod, takva šuma!

“HRAST  ŢIVI  VJEĈNO”

Voditelj  radionice: Mandica Korpak, Josipa Knežević

Vanjski suradnik:    Tanja Antolović

Cilj: 

Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente 

odgojno  obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika 

i djelatnika škole (likovnim, pisanim i praktičnim radom). 

Razredni odjel: 2.a



Naša poruka:

Pričao mi vjetrić lak,

Šuma čuva zemljin dah!

“Hrast ţivi vječno”

Voditelj  radionice: Daniela Vidaković

Cilj: 

Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente 

odgojno  obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i 

djelatnika škole (likovnim, pisanim i praktičnim radom). 

Razredni odjel: 2.b



Naša poruka:

Ĉuvajmo hrast nama na čast!

“Hrast ţivi vječno”                                                                               Razredni odjel  2.c

Voditelj  radionice: Marina Mihalj

Cilj: 

Ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente 

odgojno  obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i 

djelatnika škole (likovnim, pisanim i praktičnim radom). 



“Ţivot u šumi

Voditelj  radionice: Mirjana Radović

Razredni odjel: 

2.VU 

Cilj:

Prikazati šumu kao dom biljnih i životinjskih vrsta te  

prepoznati njezinu važnost i značenje za život.

Naša poruka:

Šuma je ţivotna zajednica drveća, grmlja i 

šumskih ţivotinja. Ne zagađujte šume jer su 

one veliko bogatstvo, zdravlje i ţivot.



Naša poruka:

ČUVAJMO NAŠ PLANET –

ZELENO – PLAVI SVIJET!

NEK „  BUDE ZA PET!

“Zeleno – plavi svijet” Razredni odjel: 3.a

Voditelj  radionice: Dubravka Pavić

Gosti: Roditelji učenika 3.a razreda

Cilj: 

Uočiti i razumjeti vezu između djelatnosti ljudi i 

onečišćenja voda i šuma te razvoja ekološke svijesti i 

budućnosti našeg života na zemlji.



“Eko – znanstvenici”                                                                       Razredni odjel  3.b

Voditelj  radionice: Marina Mirković

Vanjski suradnik: Ana Govorko

Cilj:

Prepoznati utjecaj čovjeka na okoliš, 

razviti ekološku svijest i osjećaj odgovornosti

za zdrav i čist okoliš.

Naša poruka:

Vjetar nosi dječji glas:

Zemlju čuvajte za nas!



Naša poruka:

Pustite vodu da mirno stoji i teče, 

a vreće bacajte u smeće,

pustite potok mali da ţubori 

i tiho po noći šapće, 

jer navečer tu netko vodu pije 

i njoj se smije!

“S vodama tekućicama i stajaćicama“                                                     Razredni odjel 3.c

Voditelj  radionice: Ranka Jerković, 

Stjepan Hendrih pomoćnik u nastavi 

Vanjski suradnik:  Sandra Šepčić, 

Margareta Brnjik, roditelji učenika 3.c

Cilj: 

Imenovati biljke i životinje u vodama i oko voda tekućica i 

stajaćica , saznati zanimljivosti biljnog i životinjskog svijeta 

voda tekućica i stajaćica istraživačkim radom, opisati značaj 

vode u životu čovjeka, prepoznati i opisati elemente prirodne 

osnove u mjestu, zavičaju kojem žive.



Naša poruka:

Zemlju nismo naslijedili od djedova, 

već posudili od unuka!

“ŠUME I VODE – ZAŠTITA OKOLIŠA ”

Voditelj  radionice: Iva Šikić

Cilj: 

Uočiti i razumjeti vezu između onečišćenja okoliša i 

djelatnosti ljudi.

Razredni odjel: 3.VU



Naša poruka:

Prevelikom bukom, sječom šume,

bacanjem smeća i onečišćenjem okoliša

mogli biste zauvijek otjerati vilinska

bića, a s njima i sve blagoslove koje ona

donose kraju u kojem ţive. Drevna

vjerovanja jedan su od prvih oblika

zaštite prirode.

“Legende o šumama”                                                                      Razredni odjel   4.a

Voditelj radionice: Mirjana Mijić

Vanjski suradnik: Anamarija Vranaričić

Cilj: 

Uočiti suodnos drevnih znanja i vjerovanja o prirodi 

koji bi u današnje vrijeme utjecali na blagonaklono 

djelovanje ljudi prema šumama i zaštiti okoliša.



Naša poruka:

BEZ ĈISTE I ZDRAVE VODE 

NEMA ŢIVOTA! 

“Voda oko nas”                                                                              Razredni odjel  4.b

Voditelj  radionice: Jasna Osterreicher

Vanjski suradnik: Alenka Taslak

Cilj: 

Povezati uporabu vode sa zdravljem

Razvijati odgovornost prema potrošnji vode



Naša poruka:

OTKAD JE U ŠUMI VLAST,

OSVOJIO LUŢNJAK HRAST, 

OTAD U NJOJ VLADA MIR, 

MIRNO RASTE MALI ŢIR.

“Ţivot jednog hrasta!” 

Voditelj  radionice: Mirjana Šutalo Vulić, 

Katarina Sušjenka, 

Ivana Tušek 

Ksenija Orešković

Vanjski suradnik:   Josip Dundović

Cilj: 

Upoznavanje života stoljetnog hrasta i koristi od njega.

Razredni odjel: 4.c



Naša poruka:

Tko se ne brine o vodi, 

ne brine se za bolje sutra!

“Voda ţivot znači”

Voditelj  radionice: Renata Bušljeta

Cilj: 

Oblikovanje  ekološke osjetljivosti o pitanjima važnosti 

vode za cjelokupni život na Zemlji

Razredni odjel: 4.VU



“SVE U 1!”

Voditelji  radionice: Ružica Kruljac, Jadranka Ladnjak, Ljerka Vešligaj, Mirko 

Kruljac, Sandra Poljak, Irena Turjak, Branka Burazer

Cilj: Poticanje ekološke svijesti kroz

razvoj problemskog mišljenja.

Učenici su podijeljeni u manje skupine i uz rotaciju skupina,

prošli kroz sve aktivnosti u svojoj smjeni.

“Princip svih stvari je voda, sve dolazi iz 

vode i sve se pretvara u vodu.”  - Thales

„Naša hrana bi trebala biti naš 

lijek i obratno." – Hipokrat



“SVE U 1!”



“Vodeni  mozaik”                                                                             Razredni odjel  5.b

Voditelj  radionice: Kristina Fedor

Cilj:

Učenici će, potaknuti prizorima i

zvukovima vode, razvijati sposobnost

stvaralačke imaginacije. Pisanim i

likovnim izražavanjem stvarat će lirske

minijature na temu oceana, kiše, izvora ili

rijeke te osvijestiti spoznaju o važnosti

vode u čovjekovu životu. Svoje će radove

na kraju složiti u vodeni mozaik u obliku

plakata kako bi nas podsjetio da prirodu

treba čuvati da bismo mogli uživati u

njezinim ljepotama i čarima.

Naša poruka:

Bez vode nema ţivota na Zemlji. 

Ĉuvajmo vodu, ona je naš spas, 

da nema nje, ne bi bilo nas!

Zadatak je stvarno lak - voli vodu, šume i zrak!



“Vodeni mozaik”

Voditelj  radionice: Senka Lah

Razredni odjel: 5.c

Cilj:

Učenici će, potaknuti prizorima i zvukovima vode,

razvijati sposobnost stvaralačke imaginacije. Pisanim i

likovnim izražavanjem stvarat će lirske minijature na

temu oceana, kiše, izvora ili rijeke te osvijestiti spoznaju o

važnosti vode u čovjekovu životu. Svoje će radove na

kraju složiti u 'vodeni mozaik' u obliku plakata kako bi

nas podsjetio da prirodu treba čuvati da bismo mogli

uživati u njezinim ljepotama i čarima.

Naša poruka:

Bez vode nema ţivota na Zemlji. 

Ĉuvajmo vodu, ona je naš spas, 

da nema nje, ne bi bilo nas!

Zadatak je stvarno lak

- voli vodu, šume i zrak!



“Boţja ljekarna” Razredni odjel: 5.d 

Voditelj  radionice: Ančica Bolanča

Vanjski suradnici: Ivan Sporinski i Zrinka Martinović

Cilj:

Učenici će otkriti kako Bog preko stvorenog svijeta daruje 

hranu i lijek za svakodnevni život te naučiti kako iskoristiti 

plodove zemlje kao lijek.

Naša poruka:

ISKORISTIMO HRANU I LIJEKOVE IZ 

PRIRODE ŠTO NAM BOG DARUJE! NE 

ZABORAVIMO, S VREMENA NA 

VRIJEME, BOGU REĆI HVALA!



“Vodeni  mozaik”                                                                                   Razredni odjel 6.a

Voditelj radionice: Marko Katavić

Cilj:

Učenici će, potaknuti prizorima i zvukovima vode,

razvijati sposobnost stvaralačke imaginacije. Pisanim

i likovnim izražavanjem stvarat će lirske minijature

na temu oceana, kiše, izvora ili rijeke te osvijestiti

spoznaju o važnosti vode u čovjekovu životu. Svoje

će radove na kraju složiti u 'vodeni mozaik' u obliku

plakata kako bi nas podsjetio da prirodu treba čuvati

da bismo mogli uživati u njezinim ljepotama i

čarima.

Naša poruka:

Bez vode nema ţivota na Zemlji. 

Ĉuvajmo vodu, ona je naš spas, 

da nema nje, ne bi bilo nas!

Zadatak je stvarno lak

-voli vodu, šume i zrak!



“Okrjepa iz šume”                                                                                  Razredni odjel 6.b

Voditelj  radionice: Blaženka Kapetanović

Vanjski suradnik: Hrvoje Knežević

Cilj:Upoznati učenike kolika je važnost očuvati šume i vode 

kako bi zdravo živjeli i zdravo se hranili

Naša poruka:

Ţivo zdravo, sretno i bezbriţno 

na predivnom planetu “Zemlja”.



“Vodeni mozaik

Voditelj  radionice: Danijela Horvat

Cilj: 

Učenici će, potaknuti prizorima i zvukovima vode, razvijati

sposobnost stvaralačke imaginacije. Pisanim i likovnim

izražavanjem stvarat će lirske minijature na temu oceana, kiše,

izvora ili rijeke te osvijestiti spoznaju o važnosti vode u

čovjekovu životu. Svoje će radove na kraju složiti u 'vodeni

mozaik' u obliku plakata kako bi nas podsjetio da prirodu treba

čuvati da bismo mogli uživati u njezinim ljepotama i čarima

Razredni odjel: 6.c

Naša poruka:

Naučimo cijeniti izvore vode 

prije nego što izvori presuše. 

U svakoj kapi krije se ocean.



“TAJNI ŢIVOT U KAPLJICI VODE I ŢLIĈICI TLA”                             Razredni odjel 7.a 

Voditelj  radionice: Leopoldina Vitković

Cilj: 

Upoznati tajni mikrosvijet vode i tla, te spoznati 

važnost očuvanja okoliša za zdrav život.

Naša poruka:

Zadatak je stvarno lak, 

voli zemlju, šumu, zrak!



“Kako recikliranjem do uporabnih predmeta?”                                 Razredni odjel 7.b

Voditelj radionice: Ana Retih Makaj

Cilj:

Ekološkim porukama razvijati svijest o

očavanju šuma.

Naša poruka:

DOK SE RECIKLIRANJEM NOVI PAPIR 

RADI, U ŠUMI SE NOVO DRVO SADI.



“Zdravlje iz prirode”

Voditelj  radionice: Katarina Crnković

Razredni odjel: 7.c 

Cilj:

Upoznati ljekovita svojstva nekih

biljaka naših šuma, način sakupljanja

korisnih dijelova tih biljaka, sušenja i

čuvanja te izradu pripravaka,

o čemu će izraditi knjižicu.

Naša poruka:

Šetnja je najjeftiniji, ali izvrstan lijek. 

Iskoristite šetnju u šumi i sakupite 

ljekovito bilje (dijelove) za korisne, 

ljekovite pripravke. Uţivajte u svjeţem 

zraku i ljepotama prirode.



“Voda ţivot znači”                                                                          Razredni odjel    8.a

Voditelj  radionice: Ivana Feldi Drašinac

Cilj:

Uočiti važnost vode za život svih bića i očuvanje 

njenog prirodnog kemijskog sastava.

Naša poruka:

Zadatak je stvarno lak, voli vode, šume, 

zrak. Ĉuvajte vode, šume vaše jer su one 

bogatstvo naše.



“Zidna slika”                                                                                          Razredni odjel  8.b

Voditelj  radionice: Sanja Portnar

Cilj: 

Likovni prikaz šumskog

i vodenog života 



“Našičke vode”

Voditelj  radionice: Mihaela Zec

Razredni odjel: 8.c

Cilj:

Upoznati način rada uređaja za

pročišćavanje voda u Markovcu

Našičkom, razumjeti svojstva vode,

shvatiti značenje vode za život,

upoznati biljni i životinjski svijet u

vodama našičkog kraja (veliko jezero

Lapovac, malo jezero u parku,

Našička rijeka), istražiti izvore

onečišćenja, stvoriti sveobuhvatnu

sliku o vodama u Našicama te usvojiti

stavove i navike kojima će učenici

pridonijeti očuvanju vode u lokalnoj

zajednici

Naša poruka:

Jednostavnost za koju mislite da se krije iza formule

H2O samo je prividna. Formula je to za najvaţniju

tekućinu koja postoji i bez koje ţivot na Zemlji ne bi

bio moguć. Naţalost, čovjek će njezin značaj shvatiti

tek kad presuši posljednji izvor pitke vode.



“Kruţenje vode u prirodi”

Voditelj  radionice: Monika Pintarić

Razredni odjel: 8.d

Cilj radionice je opisati proces kruženja vode u prirodi,

istaknuti važnost vode za život ljudi, prikazati kako

onečišćenje vode utječe na cjelokupan život na planetu Zemlji

te dati savjete kako možemo štedjeti vodu.

Naša poruka:

Ĉuvanje vode, čuvanje ţivota! 

Ĉista voda za zdravi svijet!



“Našički park i perivoj”

Voditelji  radionice: Smilja Dragojlović 

Amanda Nonveiller Kovač

Cilj:

Obrazložiti važnost kulturne baštine u

turističkoj ponudi Hrvatske i zavičaja.

Primijeniti dosad stečeno znanje iz kulturne

povijesti i prošlosti obitelji Pejačević.

Prepoznati važnost očuvanja kulturno-

povijesne baštine zavičaja te mogućnosti

njenog vrednovanja kroz održivi razvoj

(očuvanje izvornosti).

Naša poruka:

Svatko od nas treba dati svoj doprinos u 

očuvanju ljepote našega grada kroz 

očuvanje kulturne baštine.



“Izrada hotela za kukce”

Voditelj  radionice: Gabrijela Anić

Cilj:

Izraditi tehničku tvorevinu koja će osigurati stanište korisnim kukcima, te

time zaštititi biljke školskog vrta od štetočina(biološka zaštita)

Naša poruka:

Svako stablo nekome je dom!



Grad Našice prepoznaje vaţnost EKO škole!

„…doživjeti šumu očima djece je nešto što nadilazi svaki pogled“, 

riječi su Krešimira Ţagara, gradonačelnika Grada Našica, na svečanoj manifestaciji 

Škole otvorenih vrata „ Šume i voda-izvori ţivota“  20.oţujka2015.godine.



Zahvaljujemo gostima koji će u svoja okruženja prenijeti poruku 

o očuvanju šuma i voda

Naši gosti :

• Grad Našice 

• Turistička zajednica Našica

• Dječji vrtića Zvončić

• SŠ Izidora Kršnjavoga Našice

• Hrvatske šume PU Našice

• Faunus selva k.d. Našice

• Hrvatsko šumarsko društvo, g.Josip Dundović 

• Udruga Gljivara našice

• Udruga KVIN Našice

• Našicecement

• roditelji



Očekujemo da će pozitivno iskustvo ovogodišnje Škole otvorenih vrata izazvati promjenu
ponašanja i brižniji odnos prema prirodi u svakodnevnom životu naših učenika. Iskazano
zadovoljstvo učenika zbog praktičnog i timskog rada poruka je učiteljima da metodologiju
projektnog dana sustavno primjenjuju u svome radu. Budući da je tema obuhvatila širok spektar
projektnih ideja, očekujemo da će doći do njihove daljnje primjene u nastavi, međupredmetnog
povezivanja i timskog rada te do stvaranja novih projekata koji će još više uključiti vanjske
suradnike i roditelje u život i rad škole.

Jasminka Falamić, ravnateljica



Finalni proizvod  12. Škole otvorenih vrata je “Naše stablo” na čijim su 

listovima ispisane eko - poruke iz svake odrţane radionice.


